Herunder følger referat af møde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Egedal Kommune. Referatet
er ikke tidligere udsendt. Forhistorien var, at der, som bekendt, blev afholdt en række møder i laden hos
Keld Stenlien mellen Danmarks Naturfredningsforening, lodsejerne, ålauget og Nordsjællands
Landboforening ved formanden Herdis Dam. Her var der enighed mellem DN og lodsejerne, at skulle
lodsejerne arbejde med på en fredning, skulle fredningen kædes sammen med en løsning på
oversvømmelserne og i særdeleshed en løsning på overløbene med kloakvand fra rensningsanlæggene.
Som bekendt aflyste kommunen mødet, men valgte alligevel at holde mødet alene med DN. Det var her
biolog Kåre Fog reagerede med et læserbrev der nær havde kostet ham en injuriesag fra Egedal Kommune.
Som man kan læse af nedenstående referat, er administrationen IKKE interesseret i at finde en løsning på
oversvømmelserne og det har jo også siden vist sig, at de vil gøre alt at det hele skal sejle. Administrationen
kører helt deres eget løb. Det være sig fortolkning af regulativ, vandplanerne hvor man ikke fortæller om
konsekvenserne af, ikke at vedligeholde åen fra Knardrup til Frederikssundsvej, fredningssagen og nu
senest BNPO sagen. Men læs referatet. Vi har at gøre med en administration der kører deres helt eget løb
uden politisk indblanding – politikerne stoler blindt på administrationen og der bliver ikke stillet spørgsmål
ved noget som helst! Tingene stemmes bare igennem byrådet.
Referat af møde den 30 november 2010 Vedrørende fredningsforslag for Værebro Ådal
Deltagere fra DN:
•
•
•

Christina Steenbeck fredningsmedarbejder DN
Jørn Borggren DN Roskilde
Peter Skat DN Nordsjælland

Deltagere fra Egedal Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingela Karlsson
Mona Dates Jørgensen
Thomas Jacobsen
Thomas Oest
Mogens Lindhardtsen
Rasmus Kierudsen
Benjamin Dyre
Signe Nørgaard

Afbud fra:
•

Morten Vincent, Roskilde Kommune

Tematisk referat
Fredningen i forhold til anden planlægning og lovgivning
Der blev orienteret om vandplanerne, det aktuelle vådområdeprojekt og den kommende spildevandsplan.
Thomas Oest beskrev status for åen i dag, og tegnede snit der viste åen, de høje brinker og de lavtliggende
arealer bag brinkerne. Der skæres i dag grøde i åen flere gange om året for at øge vandføringen, dette
medfører ar der i åen er en monokultur med én art der kan tåle grødeskæringen.
Det blev besluttet at:

•
•
•
•
•

Fredningen skal med sit formål sætte de overordnede rammer for den ønskede udvikling i området.
Fredningsforslaget skal udformes, så det ikke er til hinder for udmøntningen ad vandplanerne,
herunder det aktuelle vådområdeprojekt og evt. fremtidige vådområdeprojekter.
Forhold vedrørende spildevand og vandkvalitet i Værebro Å skal ikke indgå i fredningsforslaget.
Fredningsforslaget skal udformes, så det ikke er til hinder for nødvendig klimatilpasning.
Administrationen ønsker ikke, at der indskrives bonusvirkninger i fredningsforslaget, hverken i
forhold til Naturbeskyttelsesloven eller Vandløbsloven.

Interessekonflikter
Der er i dag en interessekonflikt mellem intentionerne i fredningsforslaget og en del af lodsejerne langs
åen/ålauget der ønsker en sikring og forbedring af afvandingsforholdene i området, så der fortsat kan
drives landbrug på arealerne. En forbedring af afvandingsforholdene ved at gøre åen bredere, vil være i
modstrid med intentionerne i vandplanerne.
Mogens Lindhardtsen, Egedal Kommune har gode erfaringer med afgræsning af kommunalt ejede
periodevis oversvømmede arealer, hvor indhegningen er stor nok til, at dyrene kan søge op på højere
liggende tørre arealer.
Plejeforpligtelse
Fredningsforslaget indeholder bestemmelser om, at hovedparten af arealerne skal holdes lysåbne. Dette
betyder ikke, at kommunen er forpligtet til altid at holde alle disse arealer lysåbne, men at der skal
udformes plejeplaner og udføres pleje med dette mål for øje. Dette emne behandles nærmere på mødet 14
december 2010.
Tidsplan for den videre proces
DN tilpasser i samarbejde med Signe fredningsforslaget, så det er tilstrækkeligt åbent. Der afholdes nyt
møde den 14 december, primært om delområder, På mødet deltager DN, Morten Vincent fra Roskilde
Kommune, Benjamin og Signe fre Egedal Kommune. Når et revideret fredningsforslag er udarbejdet sendes
det i høring til alle deltagerne på dette møde. Fredningsforslaget forventes politisk behandlet i slutningen af
første kvartal 2011, hvor det besluttes om kommunen ønsker at være medrejser på fredningen.
Tidsplan for øvrige processer
Vandplanerne er i høring fra 20 april 2011, der forventes en politisk behandling af høringssvar på TMU i
februar, Spildevandsplanen er under udarbejdelse, der forventes en politisk behandling i februar aller marts
2011.

